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2019. JÚNIUS 11-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  352/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
2. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek az új beépítési lehetőségekre vonatkozó 

sajátos előírásainak felülvizsgálatáról 
3. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
4. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról 
5. Előterjesztés temetési hely bővítéséről 
6. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. június 17-i rendes közgyűlésén 

meghozandó önkormányzati döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-6. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  353/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 296/2019. (V. 15.) számú határozata 
alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a Füziexportbau Kft. (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 
47.522.348.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 60.353.382.- Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 48 
hónapos jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe összesen legalább 240 munkaórában legalább 1 fő hátrányos 
helyzetű munkavállaló bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 27.544.510.- Ft összegig pályázati forrásból 
biztosított, ezen felül önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 
22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő “TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001  
azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., Kossuth tér 8.)” 
költséghelyen bruttó 6.080.605.- Ft összeg, illetve a “Népkert fejlesztés” költséghelyen bruttó 26.728.267.- Ft 
összeg rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 14. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  354/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 213/2019. (III. 28.) sz. határozatát módosítja, és annak 
szövegét – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program felhívására pályázatot nyújtott 
be a Népkertben található gördeszka pálya felújítására, átalakítására, elemeinek kibővítésére. A beruházás értéke 
előre láthatólag bruttó 20.000.000,-Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 10.000.000,- Ft, a 
támogatás intenzitása 50 %. A saját erő pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 14. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  355/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendeletének a meglévő telektömbök további beépítési 
lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgálja a meglévő lakókörnyezetre gyakorolt hatása, valamint a 
meglévő épített környezetbe való illeszkedése szempontjából. A képviselő-testület a felülvizsgálat eredményének 
függvényében dönt a településrendezési eszközök módosításáról.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 



Határozat száma:  356/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 141/2019. (II. 21.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2019. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 
Óvodák   

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)   
6 db gyermekmosdóban elválasztófalak cseréje 267 

tisztasági festés folyosókon, mosdókban lambéria cserével együtt 2 736 
1 db csoportszoba laminált padló burkolatának cseréje (Méhecske csoport) 572 

tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 547 
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13. )    

Tornaszoba felújítása, kb. 50 m2 linóleum csere szalagparkettára, lábazat javítása, lambéria 
bontása, 3 db radiátor cseréje, festés 1 940 

tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 305 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. ú t 44.)   

1 db gyermekmosdó teljes felújítása 3 280 
 tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 566 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
parkolóhelyek kialakítása 2 000 

tűz-, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 235 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

gazdasági bejárathoz vezető udvari járda térkövezése, valamint a csoportszobák és két 
gyermekmosdó festése 2 000 

tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 267 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3 000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 13.)   
A bejárati kapu felújítása térkő rámpa kialakításával 500 

 tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 432 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése 200 
pincelejáró ajtó kialakítása 200 

tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 280 

Általános Iskola   
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan , Rákóczi út 4.)   

előtető felújítása 700 

tornaterem épületének keleti oldalán süllyedésből származó károsodás megállítása 
érdekében állagmegóvási munkák 1 550 

Rendelők   
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   

homlokzati nyílászárók cseréje  1 588 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   

tisztasági festés 1 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

gazdasági bejárati ajtó csere 254 
iroda linóleum padlóburkolat cseréje (10 m2) 140 

épület tisztasági festése, mázolása 953 
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   



menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 440 

2 db párakapu kiépítése (kormányhivatal előírása alapján)  191 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

udvari szegélyek javítása (téglaburkolat bontása, lábazati vakolat készítése) (kormányhivatal 
előírása miatt szükséges) 204 

menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 43 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
folyosó vizes falának rendbetétele, épület tisztasági festése, mázolása 813 

Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
épület tisztasági festése, mázolása 865 

Előirányzott felhasználás összesen: 25 067 
tartalékkeret 9 933 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 35 000 
 

Határozat száma:  357/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) tornaterem épületének keleti oldalán süllyedésből származó 
károsodás megállítása érdekében állagmegóvási munkák elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.549.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  358/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Napsugár Óvodában 
(3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) időszakos tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 304.800,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  359/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Százszorszép Óvodában 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) időszakos tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 546.100,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  360/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Varázskapu Óvodában 
(3000 Hatvan, Jókai utca 9.) időszakos tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésével a 
LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 234.950,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  361/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Vörösmarty téri Óvodában 
(3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) időszakos tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésével a 
LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 266.700,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  362/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Általános 
Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) II. emeletén lévő 207-es tantermének BOSCH tanteremmé történő 
átalakítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 4.216.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a „2019. évi Felhalmozási kiadások tervezés, BOSCH együttműködési megállapodás keretében 
kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen betervezésre kerül.” 
H a t á r i d ő  : 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  363/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Köztemetőben a temetési helyek bővítése 
érdekében 20 m x 20 m nagyságú inert hulladékkal szennyezett területen 2,5 m mélységig a földmunkák 
elvégzésével – beleértve a hulladék kitermelését, elszállítását, hulladéklerakó helyen történő elhelyezését, új föld 
beszerzését és terítését –  a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg 
bruttó 20.676.870,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  364/2019. (VI. 11.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. 
június 17-i rendes közgyűlésén szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a tulajdonosok többsége által kialakított 
állásponthoz csatlakozik a napirendi pontok tárgyalásánál, mely napirendi pontok a következők: 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
2. Ingatlan Menedzsment Társasházkezelő Kft. megbízási szerződésének aláírása közgyűlési határozat 

alapján 
3. Számvizsgáló Bizottsági tagok választása 
4. Tájékoztatás az Intézőbizottság megbízásának megszüntetéséről, döntéshozatal a volt Intézőbizottság 

tagjainak elszámoltatásáról” 
 

H a t á r i d ő  : 2019. június 17. (társasházi közgyűlésen való részvétel) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


